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Αςφάλεια
των παιδιών @
διαδίκτυο
Διαχειρίηεται καλά το
ςχολείο τουσ κινδφνουσ
ςτο Διαδίκτυο;
«Σα ςχολεία χρειάηεται να
επικεντρωκοφν με μεγαλφτερθ
ςυνζπεια ςε μια ςειρά ςθμαντικϊν
ενεργειϊν. Αυτζσ περιλαμβάνουν
τθν ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ
εκπαίδευςθσ για τθν Αςφάλεια ςτο
Διαδίκτυο. Σο πρόγραμμα πρζπει να
αντικατοπτρίηει τθν θλικία και το
ςτάδιο ανάπτυξθσ των μακθτϊν,
παρζχοντάσ τουσ κατάλλθλθ
εκπαίδευςθ. Επίςθσ, να επιτρζπει
ςτο ςφνολο του προςωπικοφ του
ςχολείου να υποςτθρίηει τουσ
μακθτζσ αλλά και να βοθκά τισ
οικογζνειεσ να διατθροφν τα παιδιά
τουσ αςφαλι ςτο Διαδίκτυο»
Ofsted, 2010 - Η αςφαλήσ χρήςη των νζων
τεχνολογιϊν.

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο. Περί τίνοσ πρόκειται;

Σα ςχολεία ζχουν τθν ευκαιρία να
μεταςχθματίςουν τθν εκπαίδευςθ και να
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να βελτιϊςουν τισ
δεξιότθτζσ τουσ με τισ ΣΠΕ. Όμωσ εξίςου
ςθμαντικό είναι οι μακθτζσ να μάκουν πωσ να
παραμζνουν αςφαλείσ όταν χρθςιμοποιοφν το
διαδίκτυο και ειδικά υπθρεςίεσ του Web 2.0,
όπωσ οι ιςτότοποι κοινωνικισ δικτφωςθσ.
Σο κλείδωμα και θ απαγόρευςθ προςζγγιςθσ, ναι
μεν περιορίηουν τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο, ζχουν
παφςει να αποτελοφν όμωσ βιϊςιμθ προςζγγιςθ.
ιμερα ενδυναμϊνεται θ άποψθ ότι το ςφγχρονο
ςχολείο οφείλει να εκπαιδεφει τουσ αυριανοφσ
πολίτεσ να είναι αςφαλείσ ςτον ψθφιακό κόςμο
και ότι θ Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο είναι
περιςςότερο ςχετικι με τθ ςυμπεριφορά παρά με
τθν τεχνολογία.
Ενϊ ο ενκουςιαςμόσ των μακθτϊν για τθ χριςθ
του Διαδικτφου είναι γενικά υψθλόσ, θ
κατανόθςθ των κινδφνων είναι ςυνικωσ χαμθλι.
Επομζνωσ, τα ςχολεία οφείλουν να
επικεντρωκοφν ςε ζνα μοντζλο ενδυνάμωςθσ τθσ
αςφαλοφσ πλοιγθςθσ, οπλίηοντασ τα παιδιά με
τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται για να
χρθςιμοποιιςουν το Διαδίκτυο με αςφάλεια και
υπευκυνότθτα.
Παράλλθλα, προωκείται θ αςφαλισ και
υπεφκυνθ ςυμπεριφορά ςτθ χριςθ των ΣΠΕ όχι
μόνο ςτο ςχολείο, αλλά και ςτο ςπίτι και
γενικότερα.
Σο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο μζςω του
ενθμερωτικοφ κόμβου Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο
http://internet-safety.sch.gr ευελπιςτεί να
βοθκιςει τα ςχολεία να διαχειριςτοφν ςωςτά το
κζμα αυτό και τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν πωσ
να αντιμετωπίηουν τουσ νζουσ κινδφνουσ.
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Γιατί πρζπει να αναλάβει δράςθ το ςχολείο;
Σα ςχολεία ζχουν τθν υποχρζωςθ τθσ φροντίδασ και
οφείλουν να εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι προςταςία για τα
παιδιά, τουσ εφιβουσ, αλλά και το προςωπικό τουσ
γενικότερα.
τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ μθ ορκι χριςθ των ΣΠΕ δεν κρίνεται ωσ ιδιαίτερα
επικίνδυνθ και μπορεί να αντιμετωπιςτεί ςε επίπεδο τάξθσ. ε κάποιεσ περιπτϊςεισ όμωσ
τα παιδιά μπορεί να εκτίκενται ςε πραγματικό και ςοβαρό κίνδυνο.
Ο κίνδυνοσ προςδιορίηεται από ςυμπεριφορζσ παρά από τισ ΤΠΕ αυτζσ κακαυτζσ*
Εμπορικό

Επικετικό

Σεξιςτικό

Αξίεσ

Περιεχόμενο
(το παιδί ωσ
δζκτθσ)

Διαφθμίςεισ,
ενοχλθτικι
αλλθλογραφία (spam),
προςωπικζσ
πλθροφορίεσ

Βίαιο /
περιεχόμενο
μίςουσ

Πορνογραφικό ι
μθ επικυμθτό
ςεξουαλικό
περιεχόμενο

Προκατάλθψθ,
ρατςιςμόσ,
παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ ι
ςυμβουλζσ

Επαφι
(το παιδί ωσ
ςυμμετζχων)

Παρακολοφκθςθ
ςυγκομιδισ
προςωπικϊν
πλθροφοριϊν

Θφμα
εκφοβιςμοφ,
παρενόχλθςθσ
ι καταδίωξθσ

υνάντθςθ με
ξζνουσ, ι groomed

Αυτοτραυματιςμόσ,
ανεπικφμθτεσ
πεποικιςεισ

Συμπεριφορά
(το παιδί ωσ
δράςτθσ)

Παράνομθ
μεταφόρτωςθ
(downloading),
πειρατεία, τυχερά
παιχνίδια, οικονομικζσ
απάτεσ, τρομοκρατία

Εκφοβιςμόσ ι
παρενόχλθςθ
άλλου

Δθμιουργία και
ανζβαςμα
(uploading)
ακατάλλθλου
υλικοφ

Παροχι
παραπλανθτικϊν
πλθροφοριϊν ι
ςυμβουλϊν

Ο κυβερνοεκφοβιςμόσ ι θλεκτρονικι παρενόχλθςθ (cyber bulling) μπορεί να είναι το
μεγαλφτερο πρόβλθμα για το ςχολείο ςασ, αλλά είναι ευκολότερο για τουσ ενιλικεσ να
ςυλλζγουν ςτοιχεία για εκφοβιςμό, από κείμενα, μθνφματα e-mail ι από λογιςμικό
παρακολοφκθςθσ. Είναι εξίςου ςθμαντικό ότι όλεσ οι ςχετικζσ πολιτικζσ (π.χ.
ςυμπεριφορά, εκφοβιςμόσ) να ςυμπεριλαμβάνουν αναφορά ςτο cyber bullying.
Η ηλεκτρονική παρενόχληςη είναι οποιοδήποτε είδοσ επανειλημμζνησ επιθετικήσ
ςυμπεριφοράσ λεκτικήσ, ψυχολογικήσ ή ςωματικήσ - που πραγματοποιείται από ζνα άτομο
ή μια ομάδα ατόμων κατά τρίτων. Η ηλεκτρονική παρενόχληςη είναι εςφαλμζνη και
απαράδεκτη ςυμπεριφορά. Δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςη να παραβλζπεται ή να
αγνοείται (ςφμφωνα με τον ιςτότοπο τησ Ε.Ε. Safer Internet).
* Ζκθεςη του Ευρωπαϊκοφ ερευνητικοφ δικτφου EUKidsOnline «Risks and safety on the internet», Oκτϊβριοσ
2010
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Πολιτικζσ και πρακτικζσ


Ζχει το ςχολείο ςασ ζνα ςυμπαγζσ
ςφνολο πολιτικϊν και πρακτικϊν;



Ζχετε αποδεκτι πολιτικι ορκισ
χριςθσ (ΑΠΟΧ); Είναι ενιμεροι όλοι;



Θ πολιτικι ςασ κατά του εκφοβιςμοφ
περιλαμβάνει αναφορζσ και ςτον
κυβερνοεκφοβιςμό;



Τπάρχουν αποδοτικζσ κυρϊςεισ ςε
περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ πολιτικισ
ςασ;



Τπάρχει υπεφκυνα οριςμζνο άτομο
ςχετικά με αυτόν τον ςκοπό;

Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ


Παρζχεται ςε όλα τα παιδιά
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ περί
αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο; Αν ναι,
που και πϊσ; Περιλαμβάνει πρότερθ
μάκθςθ ι είναι ενςωματωμζνθ ςτο
Πρόγραμμα πουδϊν;



Είναι το προςωπικό καταρτιςμζνο
ςωςτά;



Τπάρχει ενιαίο κζντρο εξυπθρζτθςθσ
ςτο ςχολείο;



Ζχει θ διοίκθςθ τθσ ςχολικισ
μονάδασ επαρκι αντίλθψθ για το
κζμα τθσ αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο;

Υποδομζσ


Είναι το τοπικό δίκτυο ςασ αςφαλζσ
και προςτατευμζνο;



Χρθςιμοποιείτε άλλον πάροχο πζραν
του ΠΔ;



Κάνετε χριςθ κάποιου προϊόντοσ
φίλτρου/ελζγχου περιεχομζνου;

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Πρότυπα και αξιολόγθςθ


Ζχετε υιοκετιςει ζνα πρότυπο;



Παρακολουκείτε, ανακεωρείτε και
αξιολογείτε όλα τα παραπάνω;
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Πώσ δείχνει θ ορκι χριςθ ςτο ςχολείο μου;
Σασ προτείνουμε να ελζγξετε τα παρακάτω ςθμεία:

Ζχετε μια ιςχυρά αποδεκτι πολιτικι ορκισ χριςθσ του Διαδικτφου ςτο ςχολείο ςασ;
Γενικά ...

□ αντικατοπτρίηει τισ ρυκμίςεισ ςασ και καλφπτει όλουσ τουσ χριςτεσ;
□ προωκεί τισ κετικζσ χριςεισ των νζων και αναδυόμενων τεχνολογιϊν;
□ περιγράφει ςαφϊσ ποια παρακολοφκθςθ δικτφου κα λαμβάνει χϊρα;
□ περιγράφει ςαφϊσ αποδεκτζσ και μθ ςυμπεριφορζσ κατά τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ
και δικτυακϊν πόρων που προβλζπονται από το ςχολείο τόςο εντόσ όςο και
εκτόσ, ι κατά τθ χριςθ προςωπικϊν τεχνολογιϊν ςε ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ ι
δίκτυα;

□ περιγράφει ςαφϊσ τισ κυρϊςεισ για απαράδεκτθ χριςθ;
Είναι ...

□ ςαφισ και ςυνοπτικι;
□ γραμμζνθ ςε φφοσ και ςτυλ κατάλλθλο για τον τελικό χριςτθ;
□ ανακεωρθμζνθ τακτικά και επικαιροποιθμζνθ;
□ κοινοποιθμζνθ ευρζωσ και τακτικά ςε όλεσ τισ ομάδεσ ενδιαφερομζνων;
□ _____________________________________________________
□ _____________________________________________________
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Που μπορώ να βρω καλά παραδείγματα;
Ενθμερωτικόσ Κόμβοσ

http://internet-safety.sch.gr

Ο ενθμερωτικόσ κόμβοσ Internet-Safety Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο του Πανελλινιου
χολικοφ Δικτφου προωκεί τθν αςφαλι και υπεφκυνθ ςυμπεριφορά ςτθ χριςθ των ΣΠΕ
ςτο ςχολείο ςασ.
Ο ιςτότοποσ είναι δομθμζνοσ ζτςι
ϊςτε, πζραν των δζκα πρόςφατων
αναρτιςεων (Αρχικι ςελίδα), να
παρζχει Επιλεγμζνα νζα, βίντεο
ευαιςκθτοποίθςθσ (ςελίδα Βίντεο)
και τμιμα με εκπαιδευτικό υλικό
(Χριςιμο υλικό).
Μπορείτε επίςθσ, εφόςον το επικυμείτε: (α) να μασ αποςτείλετε το δικό ςασ υλικό, ϊςτε
να το αναρτιςουμε ςτον κόμβο ι ςτθν υπθρεςία http://vod.sch.gr/ (αν είναι βίντεο) και
(β) να μασ προτείνετε sites των ςχολικϊν μονάδων ςασ ι ςυναδζλφων οι οποίοι
ευαιςκθτοποιοφνται ςτο κζμα τθσ Αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο.

Ηλεκτρονικι Κοινότθτα http://blogs.sch.gr/groups/internet-safety/
Αντικείμενο τθσ ομάδασ είναι θ ςυηιτθςθ και θ ανταλλαγι
απόψεων ςε κζματα αςφαλοφσ πρόςβαςθσ των μακθτϊν ςτο
διαδίκτυο, θ προβολι καλϊν πρακτικϊν, θ παροχι οδθγιϊν,
ςυμβουλϊν και θ ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν
και γονζων για κζματα αςφαλοφσ διαδικτφου.

ασ καλοφμε να επιςκεφκείτε τον Ενθμερωτικό Κόμβο και να εγγραφείτε ςτθν
Θλεκτρονικι Κοινότθτα και να ςυμμετάςχετε ενεργά.

Επικοινωνιςτε μαηί μασ internet-safety@sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
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Τι να κάνω για να ξεκινιςω;
Ζχοντασ ωσ ςθμείο αναφοράσ τον δικτυακό τόπο Αςφάλεια
μπορείτε να ξεκινιςετε με τα παρακάτω άρκρα:

ςτο Διαδίκτυο

 Δθμιουργία – διατιρθςθ αςφαλϊν ιςτοςελίδων
 Αναηιτθςθ για εικόνεσ με αςφάλεια
 Χριςθ εικόνων και βίντεο
 Ελαχιςτοποίθςθ ςτθν e-παρενόχλθςθ
 Πνευματικι ιδιοκτθςία
 Αςφαλισ και υπεφκυνθ online ςυμπεριφορά για παιδιά και νζουσ

On line υλικό (κείμενο) που μπορείτε να ςυμβουλευτείτε:
 υνοπτικοί οδθγοί για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ
 Ο ανακεωρθμζνοσ οδθγόσ του εκπαιδευτικοφ για τθν Αςφάλεια των
μακθτϊν του ςτο Διαδίκτυο
 Παίηω και μακαίνω ςτο Διαδίκτυο (βιβλίο δραςτθριοτιτων για 4-8 ετϊν)
 Ερωτιςεισ/Απαντιςεισ ςχετικά με το φαινόμενο του κυβερνοεκφοβιςμοφ
 Ερωτιςεισ και απαντιςεισ για τα διαδικτυακά παιχνίδια
 Ερωτιςεισ/Απαντιςεισ ςχετικά με τον εκιςμό ςτο Διαδίκτυο

Ενθμερωκείτε ςχετικά με το ιςχφον πλαίςιο για τα προςωπικά
δεδομζνα:
 Σα προςωπικά ςασ δεδομζνα και θ προςταςία τουσ
 Ενθμζρωςθ μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε κζματα
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων

 Θμζρα Προςταςίασ Δεδομζνων: εγγφθςθ του δικαιϊματοσ των πολιτϊν
ςτθν ιδιωτικότθτα

Βίντεο και παρουςιάςεισ (υλικό) που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε
ελεφκερα:

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
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 «Οδφςςεια ςτο διαδίκτυο»
 Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο (animated)
 Πϊσ κα προςτατζψω το παιδί μου από τισ κακοτοπιζσ του διαδικτφου;
 Τλικό για θμερίδα ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο ςχολείο
 «Σο facebook ςτθν τάξθ: κρυμμζνεσ ευκαιρίεσ και απειλζσ» – Αςφαλισ
χριςθ, κίνδυνοι και εξάρτθςθ από το Διαδίκτυο: Ο ρόλοσ του ςχολείου

Εκκζςεισ – ζρευνεσ:

 Aπαιτοφνται περαιτζρω ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ των παιδιϊν μασ
 Ψθφιακό κεματολόγιο: μια ζρευνα αναδεικνφει τα ιςχυρά και τα αδφνατα
ςθμεία των προγραμμάτων γονικοφ ελζγχου

 Βαςικά ευριματα τθσ ζρευνασ του Δικτφου EU Kids Online
 Αρκετά «ϊριμοι» χριςτεσ του διαδικτφου τα ελλθνόπουλα
 Ζκκεςθ του δικτφου ΕΤΡΤΔΙΚΘ «Education on Online Safety»
Εξωτερικοί δικτυακοί τόποι:


Insafe

 Safe Line
 SaferInternet.gr
 ΤποΣΘΡΙΗΩ 800 11 800 15
 Animated Αςφάλεια (e-yliko.gr)
 Άδειεσ Creative Commons
 Δίωξθ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ
 Νζοι και Προςωπικά Δεδομζνα
 Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων
 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο ΕU Kids Online
 Cyberkids – Μία πρωτοβουλία για τουσ γονείσ και τα παιδιά
 European Network and Information Security Agency (ENISA)
 Pan-European Game Information (PEGI)


Τλικό ςτθν Αγγλικι γλϊςςα από τθν ACMA - ςειρά από παιχνίδια
απευκυνόμενα ςε μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
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